PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 376
Z DNIA 8 LISTOPADA 2018 R.

z udziałem:
Dyrektor Przedszkola – p. Marii Chaber
Z-cy Dyrektor Przedszkola – p. Doroty Bednarczuk

1. Otwarcie zebrania.
2. Po odbytej dyskusji i omówieniu różnych dostępnych możliwości, Rada Rodziców podjęła uchwałę nr
4/2018/2019 w sprawie sfinansowania w kwocie 1.500 zł brutto zakupu odkurzacza
Rainbow służącego w szczególności regularnemu czyszczeniu dywanów w poszczególnych salach
oraz pozostałych pomieszczeń w przedszkolu. Oprócz poprawy czystości dywanów, zakup pozwoli
również w dłuższej perspektywie ograniczyć koszty czyszczenia/prania dywanów, do czego
angażowana była zawnętrzna firma ze środków Rady Rodziców (choć okresowe pranie dywanów nie
zostanie oczywiście w całości wyeliminowane).
/15 głosów „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”/
3. Pielęgniarka w przedszkolu – na stronie internetowej oraz hallu przedszkola ukazało się
ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pielęgniarki przez Dyrekcję (na pełen lub ½ etatu). W dalszym
ciągu prośba do rodziców znających pielęgniarki, które byłyby chętne do podjęcia pracy w przedszkolu
o przekazanie im tej informacji i zgłaszanie się do Dyrekcji (szczegóły warunków zatrudnienia
dostępne w sekretariacie).
4. W toku jest zbieranie ofert od przewoźników mogących podpisać umowę o współpracy z
przedszkolem w zakresie transportu dzieci na wycieczki – chcemy docelowo, aby była to jedna firma,
która dzięki wolumenowi przejazdów będzie w stanie przedstawić korzystną cenowo ofertę, co
jednocześnie odciąży rodziców/wychowawczynie od konieczności każdorazowego poszukiwania
transportu dla grupy na własną rękę.
5. Fotograf w przeszkolu – w rezultacie dyskusji dotyczącej jakości zdjęć i pracy fotografa w
przedszkolu, prosimy o przekazanie przedstawicielom trójek grupowych ewentualnych
uwag/komentarzy/propozycji zmian odnośnie tej kwestii - możliwie jak najbardziej konstruktywnych
- które będziemy mogli przekazać firmie fotograficznej (podjęte zostaną starania, aby zaprosić
fotografa na kolejne zebranie Rady Rodziców).
6. Kwestie bieżące dotyczące poszczególnych grup.

7. Przypominamy o bieżących wpłatach zadeklarowanych na początku roku składek na Radę
Rodziców na rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Admiralska 17, 00-910 Warszawa
nr rachunku: 13 1440 1387 0000 0000 1125 7828
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę i za jaki okres wpłacana jest składka
(np.: Anna Kowalska, grupa Słoneczka, składka za listopad 2018 r.).
Brak wpłat uniemożliwia Radzie Rodziców realizację zaplanowanych zadań.
Jeśli na rachunek Rady Rodziców wpłynie co najmniej 95% zadeklarowanych wpłat od danej grupy,
otrzymuje ona dofinansowanie 400 zł do wykorzystania na dowolny cel grupy. W wyjątkowych,
losowych przypadkach istnieje oczywiście możliwość zmiany wcześniejszej deklaracji.
8. Termin kolejnego zebrania ustalono na 10.12.2018 r. (poniedziałek) o godz. 19:00. Na zebranie
zapraszamy obowiązkowo przynajmniej jednego przedstawiciela trójek z każdej grupy oraz wszystkich
pozostałych chętnych rodziców.

Załącznik nr 1 – lista obecności
Grupa
MOTYLKI (3-LATKI)
MISIE (3-LATKI)
ZAJĄCZKI (3-LATKI)
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LISKI (4-LATKI)
KRASNALE (4-LATKI)
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ŚWIETLIKI (5-LATKI)
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SŁONECZKA (6-LATKI)
SÓWKI (6-LATKI)
KROPELKI (6-LATKI)
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